
                            

GISELLE : A AMANTE DO INQUISIDOR                                  15533
MÔNICA DE CASTRO

Na Espanha, no tempo da Inquisição, quando o poder da Igreja era 
quase absoluto, um inquisidor, em sua luta para obter mais poder, e a 
pretexto de 'salvar as almas do pecado', pratica toda sorte de crimes. 
Sua  amante,  uma  linda  e  ambiciosa  mulher,  une-se  a  ele,  urdindo 
ciladas para as pessoas que ele deseja condenar. Assim ela tornou-se 
cúmplice dos crimes que o amante praticava. Encontrou, porém, um 
homem que despertou nela um grande amor, inspirando-a a mudar de 
vida. Haveria tempo para ela fazer isso ou seria tarde demais? 

BONECO DE NEVE                                                                   15534
JO NESBO

No dia da primeira neve do ano, na fria cidade de Oslo, o inspetor Harry 
Hole se depara com um psicopata cruel, que cria suas próprias regras. 
O terror se espalha pela cidade, pois um boneco de neve no jardim pode 
ser  um  aviso  de  que  haverá  uma  próxima  vítima.  No  caso  mais 
desafiador da sua carreira, Hole se envolve em uma trama complexa e 
mortal. 

BOM DE BRIGA                                                                        15535
MARKUS ZUSAK

Na continuação do sucesso O azarão, Markus Zusak apresenta o 
emocionante Bom de briga. Se no primeiro título o autor traz um 
romance de formação de um jovem incorrigível, infeliz consigo mesmo e 
com sua vida, agora ele exibe dois irmãos em busca de um propósito na 
vida. Bom de briga retrata a evolução dos irmãos Cameron e Ruben 
Wolfe como seres humanos. No primeiro livro, a dupla estava sempre 
atrás de algo errado para fazer. Dessa vez eles entram no mundo das 
lutas amadoras de boxe, buscando independência para suas vidas. 
Enquanto Ruben mostra um talento nato para a coisa, o outro tenta 
apenas sobreviver. Tudo que é ruim é normal no dia a dia da família 
Wolfe - como os silêncios, as brigas, a pobreza, a mediocridade. (...)
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AS LUZES DE SETEMBRO                                                        15536
CARLOS RUIZ ZAFON

Durante  o  verão  de  1937,  Simone Sauvelle  fica  de  repente  viúva e 
abandona Paris junto com os filhos, Irene e Dorian. Eles se mudam para 
uma cidadezinha no litoral da Normandia, e Simone começa a trabalhar 
como governanta para Lazarus Jann, um fabricante de brinquedos que 
mora  na  mansão  Cravenmoore  com  a  esposa  doente.  Lazarus 
demonstra ser um homem agradável, trata com consideração Simone e 
os filhos,  a  quem mostra  os  estranhos seres  mecânicos que  criou  - 
objetos tão bem-feitos que parecem poder se mover por conta própria. 
Já Irene, fica encantada com a beleza do lugar e por Ismael, o pescador 
primo de Hannah, cozinheira da casa. Os dois logo se apaixonam. (...)

A ASSINATURA DE TODAS AS COISAS                                   15537
ELIZABETH GILBERT

Alma Whittaker nasceu na virada dos anos 1800, nos Estados Unidos, 
filha de um ambicioso botânico que construiu por conta própria uma das 
maiores fortunas da Filadélfia. Curiosa desde criança, e instruída com 
rigor pela mãe holandesa, ela aos poucos abraça a mesma devoção do 
pai e, sozinha, se dedica ao estudo das ciências naturais. Mas algo falta 
em sua vida. Desiludida no amor, reservada e solitária, Alma conhece 
um jovem sonhador, exímio desenhista de orquídeas que, assim como 
ela,  é  fascinado  pelo  mundo  ao  seu  redor.  Esse  é  o  início  de  uma 
intricada e trágica relação, que a levará até os confins da Terra para 
descobrir não apenas algo sobre ele, mas sobre sua própria natureza. 

DEXTER : A MÃO ESQUERDA DE DEUS                                   15538
JEFF LINDSAY

Dexter Morgan é um educado lobo vestido em pele de ovelha. Ele é 
atraente  e  charmoso,  mas  algo  em  seu  passado  fez  com  que  se 
transformasse  numa  pessoa  diferente.  Dexter  é  um  serial  killer.  Na 
verdade, é um assassino incomum que extermina apenas aqueles que 
merecem. Ao mesmo tempo, trabalha como perito da polícia de Miami. 
Em 'Dexter, a mão esquerda de Deus', o livro que deu origem à série de 
TV, o matador depara-se com um concorrente de estilo semelhante ao 
seu, encanta-se e incomoda-se com ele, prevê seus passos. 

DEXTER NO ESCURO                                                               15539
JEFF LINDSAY

Dexter está de volta em mais um livro que deu origem à série de TV 
homônima.  Uma  nova  onda  de  assassinatos  volta  a  perturbar  a 
população de Miami. Os corpos são encontrados carbonizados, sempre 
com um pé descalço e decapitados. É assim que o mais novo serial killer 
da cidade consegue provocar Dexter. Porém, desta vez, o investigador 
terá que desvendar esse mistério sozinho. Aquela voz sussurrante que 
lhe inspira e dá ânimo desaparece, deixando-o no escuro. 



ECOS DA MENTE                                                                       15540 
RICHARD POWERS

Quando Mark Schluter sofre um acidente com sua caminhonete e entra 
em coma,  sua  irmã  Karin  decide  ajudar  na  recuperação.  Disposta  a 
recomeçar a relação com o irmão do zero, ela se surpreende quando 
Mark sai do coma e não a reconhece, acusando-a de ser uma impostora. 
Abalada,  busca  a  ajuda  do  renomado  neurologista  e  escritor  Gerald 
Weber, que diagnostica a rara síndrome de Capgras no rapaz. Porém, o 
transtorno de Mark logo passa a afetar Karin e Weber, que se veem em 
uma jornada de descobrimento pessoal na qual todas as suas escolhas e 
atitudes serão revistas de maneira inesperada. 

A MAÇÃ ENVENENADA                                                             15541
MICHEL LAUB

Em 1993,  o  grupo norte-americano Nirvana fez  uma única  e célebre 
apresentação no estádio do Morumbi, em São Paulo. Um estudante de 
dezoito anos, guitarrista de uma banda de rock e cumprindo o serviço 
militar em Porto Alegre, precisa decidir se foge do quartel - o que o 
levaria à prisão - para assistir ao show ao lado da primeira namorada. A 
escolha  ganha  ressonâncias  inesperadas  à  luz  de  fatos  das  décadas 
seguintes. Um deles é o suicídio de Kurt Cobain, líder do Nirvana, que 
chocou o  mundo em 1994.  Outro é  o  genocídio  de  Ruanda,  iniciado 
quase ao mesmo tempo e aqui visto sob o ponto de vista de uma garota, 
Immaculée Ilibagiza, que escapou da morte ao passar 90 dias escondida 
num banheiro com outras sete mulheres. (...)

DEUSA DA ROSA                                                                      15542
P. C. CAST

Não  é  um  dedo  verde  que  mantém  as  rosas  da  família  Empousai 
desabrochando  há  séculos,  mas  sim  as  gotas  de  sangue  que  suas 
mulheres  derramam em segredo  por  seus  jardins.  Mikki,  entretanto, 
prefere esquecer essa peculiaridade e levar uma vida normal. Até o dia 
em que, sem querer, realiza um ritual e acaba num reino estranhamente 
familiar  -  o Reino das Rosas.  De acordo com Hécate,  a  deusa desse 
reino, Mikki possui o sangue de uma alta sacerdotisa correndo nas veias, 
e o Reino das Rosas já esperava por ela. Em um acesso de raiva, que 
Hécate teve há muito tempo, ela amaldiçoou seu guardião com um sono 
do qual ele poderá despertar apenas por intermédio de uma de suas 
sacerdotisas.  E  a  deusa  conta  com Mikki  para  colocar  as  coisas  em 
ordem. 
O CHAMADO DO CUCO                                                             15543
ROBERT GALBRAITH

Um  mistério  elegante  e  emocionante  impregnado  da  atmosfera  de 
Londres - das ruas silenciosas de Mayfair aos pubs entocados do East 
End e à agitação do Soho - 'O Chamado do Cuco' é um livro do autor 
Robert Galbraith (pseudônimo de J. K. Rowling). Apresentando Cormoran 
Strike, este é um romance policial clássico na tradição de P.D. James e 
Ruth Rendell, e marca o início de uma singular série de mistério. 



EU SOU MALALA                                                                       15544 
MALALA YOUSAFZAI

uando o Talibã tomou controle do vale do Swat, uma menina levantou a 
voz. Malala Yousafzai recusou-se a permanecer em silêncio e lutou pelo 
seu direito à educação. Mas em 9 de outubro de 2012, uma terça-feira, 
ela quase pagou o preço com a vida.Malala foi atingida na cabeça por 
um tiro à queima-roupa dentro do ônibus no qual voltava da escola. 
Poucos acreditaram que ela sobreviveria.Mas a recuperação milagrosa de 
Malala a levou em uma viagem extraordinária de um vale remoto no 
norte do Paquistão para as salas das Nações Unidas em Nova York. Aos 
dezesseis anos, ela se tornou um símbolo global de protesto pacífico e a 
candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. (...)

EM BUSCA DE UM FINAL FELIZ                                               15545
KATHERINE BOO

'Em  Busca  de  um  Final  Feliz',  de  Katherine  Boo,  é  um  livro 
brilhantemente  escrito.  Através  de  uma  forte  narrativa,  descobrimos 
como é o dia a dia dos moradores de Annawadi, uma favela à sombra do 
elegante  Aeroporto  Internacional  de  Mumbai,  na  Índia.  A  história  de 
seus habitantes nos faz rir e chorar, porque 'o que é celebrado neste 
livro  não  é  o  que  poderíamos  chamar  toscamente  de  ‘o  encanto  da 
lama’,  mas a riqueza das pessoas que - para o bem e para o mal - 
compõem um tronco social que está cada vez mais presente no nosso 
mundo moderno'. (Zeca Camargo, em prefácio a esta edição). O leitor 
vai se apaixonar por Sunil Sharma, o menino catador de lixo que quer 
ficar  rico,  por  Manju,  a  moça  mais  bonita  da  favela,  que  quer  ser 
professora, e até pela tresloucada Fátima, a Perna Só, que só quer um 
pouco de atenção 

O HARÉM DE KADAFI                                                               15546
ANNICK COJEAN

Soraya tinha apenas quinze anos quando Muamar Kadafi  foi  visitar  a 
escola onde ela estudava. No momento em que ela lhe estendeu um 
buquê de flores, ele colocou a mão na cabeça da menina e acariciou 
seus cabelos. Era o gesto secreto que sinalizava a suas guarda-costas 
que ele a havia escolhido. Soraya foi raptada e viu sua infância chegar 
ao fim. Durante sete anos, foi estuprada, espancada, forçada a consumir 
álcool e cocaína e depois integrada às tropas das "amazonas" de Kadafi. 
Neste  livro,  a  conceituada jornalista  Annick  Cojean dá voz a Soraya, 
desvelando um aspecto pouco conhecido da ditadura de Kadafi - o abuso 
de drogas que estimulava a megalomania sangrenta do ditador e o cruel 
abuso  sexual  de  jovens  líbias,  escolhidas  entre  aquelas  que  lhe 
chamassem atenção. (...)



MONSTER HIGH 2                                                                    15547
LISI HARRISON

Em 'Monster High, V.2' Cleo percebe que está perdendo sua popularidade 
para as novatas Frankie e Melody. Tentando manter sua influência sobre 
as duas, os normies e os irados, ela oferece às amigas a oportunidade 
de fotografar um editorial para a Teen Vogue, o que faria tudo retornar a 
realidade se as duas não escapassem para estrelar o filme O Monstro 
mora ao lado. Frankie, por sua vez, está de olho em Bekka, que não 
para de dar em cima de Brett. A ameaça de Bekka não para por aí - 
Melody passa por problemas semelhantes ao tentar salvar Jackson, seu 
namorado, da superexposição prometida por uma vingança tramada pela 
mesma garota. 

UMA ABELHA MUITO GULOSA                                                 15548
STEVE SMALLMAN

Esta obra conta uma história sobre a importância de dividir, onde uma 
abelha  muito  gulosa  não  dividia  seu  néctar  com ninguém.  Enquanto 
todas as outras abelhas trabalhavam duro, a abelha gulosa passava o 
dia todo comendo mel e se empanturrando de néctar. Mas, um dia, a 
abelha comeu um pouco além da conta. 

UM GATO NO TELHADO                                                            15549
ANA MARIA MACHADO

O gato  Renato  tem mania  de  televisão.  Tudo  para  ele  é  aventura  e 
imaginação. Mas e se a brincadeira acaba em confusão, e nenhum herói 
surge para salvar a nação? Só mesmo inventando uma ideia genial e 
usando de esperteza - Miau! 


